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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , Modliszewice, ul. 
Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3722284, faks 041 3722286. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http;//www.sodr.pl e-
mail;zam.publiczne2@sodr.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Jednostka Samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego 
samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok produkcji 2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji combi do przewozu 5-ciu osób, rok 
produkcji 2012. Wymagania techniczne 1. Rok produkcji 2012 2. Samochód zarejestrowany 
na 5 osób 3.Nadwozie typu Combi w zabezpieczone antykorozyjnie 4. Silnik wysokoprężny o 
mocy minimalnej 170 KM 5. Pojemność silnika nie mniej niż 1950 cm3 6.Emisja CO2 w 
cyklu mieszanym nie więcej niż 155g/km 7. Rozstaw osi minimum 2700 mm 8.Kolumna 
kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 9. Pojemność bagażnika minimum 615 litrów 
10. Podłoga bagażnika z systemem mocującym 11. Relingi dachowe 12. Klimatyzacja 
elektroniczna dwustrefowa 13. Komputer pokładowy 14. Elektryczne szyby boczne przednie i 
tylne 15. Ciemna tapicerka siedzeń - dzielona kanapa 16. Lusterka boczne elektrycznie 
sterowane , składane i podgrzewane w kolorze nadwozia 17. Automatycznie ściemniające się 
lusterko wewnętrzne 18. Autoalarm 19. Centralny zamek sterowany pilotem i składany 
kluczyk 20. Mechanizm utrzymujący zaprogramowaną prędkość jazdy (tempomat) 21. 
Ogrzewana szyba tylna 22. Bi-ksenonowe lub ksenonowe światła przednie 23. Przednie 
światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów 24. Światła do jazdy dziennej 
25.Czujnik parkowania tył 26. Pełnowymiarowe koło zapasowe 27. Dodatkowy komplet opon 
zimowych 28.Lakier metalizowany w odcieniu jasnym 29. System kontroli trakcji: ABS, ESP, 
ASR lub równoważne 30. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera 31. 
Kurtyny powietrzne 32. Poduszka chroniąca kolana kierowcy 33. Fotel kierowcy i pasażera z 
regulacją ustawienia na odcinku lędźwiowym 34. Fotele podgrzewane (minimum przednie) 
35. Wspomaganie układu kierowniczego i hamulcowego pojazdu 36. Dwa punkty oświetlenia 
do czytania z przodu i tyłu 37.Czujnik deszczu 38. System nawigacji satelitarnej 



zintegrowany z radioodtwarzaczem CD pojazdu montowany fabrycznie z mapą Europy 39. 
Instalacja radiowa posiadająca głośniki z przodu i z tyłu pojazdu - montowana fabrycznie 40. 
Skórzana wielofunkcyjna kierownica 41. Tylne szyby przyciemniane fabrycznie 42. 
Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie podzespoły - bez limitu kilometrów 
43.Gwarancja minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą 44. Gwarancja minimum 144 
miesiące na perforację nadwozia 45.Dostawa samochodu: do 20-go marca 2013r 46. Odbiór 
samochodu i serwis w promieniu 60 km od siedziby Zamawiającego 47. Wykonawca zapewni 
samochód zastępczy na czas napraw oraz przeglądów serwisowych w okresie trwania 
gwarancji.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
20.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wpłaty wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie ustala szczególnych wymagań dotyczących w/w warunku. 
Wykonawca w celu jego spełnienia składa oświadczenie zawarte w załączniku 
nr 1 do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Wykonawca w celu jego spełnienia składa oświadczenie zawarte w załączniku 
nr 1 do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Wykonawca w celu jego spełnienia składa oświadczenie zawarte w załączniku 
nr 1 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Wykonawca w celu jego spełnienia składa oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy zawarte w załączniku nr 1 do 
SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
Wykonawca w celu jego spełnienia składa oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy zawarte w załączniku nr 1 do 
SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.sodr.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewice ul. Piotrkowska 30 26-200 
Końskie.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 28.02.2013 godzina 07:30, miejsce: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Modliszewice ul. Piotrkowska 30 26-200 Końskie pokój nr 13.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


